
 

Zapraszamy do udziału  w czwartej edycji 

Regionalnego Konkursu Piosenek Bożonarodzeniowych w języku angielskim 

pod hasłem  

„Kolędowanie z Szekspirem” 

Christmas songs and Carols 2022 

 

Konkurs objęty patronatem Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik 

Organizatorami konkursu są: 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

                             



Cele konkursu: 

1. Wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego. 

2. Upowszechnianie kultury krajów angielskiego obszaru językowego.  

3.  Rozwijanie umiejętności artystycznych  i wokalno – językowych. 

4. Umożliwienie twórczej interpretacji wybranych utworów o tematyce bożonarodzeniowej. 

5. Promocja utalentowanych językowo i artystycznie uczniów. 

6. Rozwijanie wartości wychowawczych poprzez współzawodnictwo. 

 

Regulamin Konkursu: 

1. W  Konkursie mogą brać udział  soliści oraz zespoły 2-5 osobowe złożone z uczniów przedszkoli, szkół 

podstawowych  i ponadpodstawowych  w podziale na trzy kategorie wiekowe: 

 Przedszkole oraz uczniowie klas I-III; 

 Uczniowie klas IV-VIII; 

 Uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

2. Uczestnicy Konkursu biorą udział w eliminacjach:  

- szkolnych (nieograniczona liczba uczestników);  

- regionalnych  – każde przedszkole lub szkoła zgłasza do konkursu maksymalnie dwóch reprezentantów (w 

tym 2 solistów, 2 zespoły wokalne lub solistę i zespół). 

3. Uczestnicy Konkursu przygotowują  1 utwór o tematyce bożonarodzeniowej – w języku angielskim. 

4. Niedozwolone jest śpiewanie z towarzyszeniem playbacku, dopuszczalny jest podkład muzyczny. 

5. Nauczyciel/opiekun/wykonawca w dniu przesłuchania dostarcza do organizatora ewentualny podkład 

muzyczny nagrany na płytę lub pen drive, opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. 

6. W pracy z uczniami należy zwrócić uwagę na zrozumienie treści utworu, poprawną wymowę, interpretację 

utworu, (dopuszczalne są kostiumy, rekwizyty, ruch sceniczny, instrumenty muzyczne). 

7. Kryteria oceny wykonawców przez grono Jury Konkursu : 

 dobór repertuaru do wieku i możliwości uczniów; 

 walory muzyczno-wokalne; 

 kultura słowa oraz poprawność językowa; 

 choreografia, strój i oryginalność opracowania scenicznego utworu; 

 ogólny wyraz artystyczny.  

 



Informacje organizacyjne  

Kontakt z organizatorami konkursu: 

 mailowo:  konkurs@miedzynarodowaszkola.eu  lub telefonicznie 508 606 633 

Fundacja Rozwoju Edukacji Międzynarodowej, Mariusz Drogokupiec tel. 601 410 477 

 

 Terminarz etapów Konkursu:  

- etap szkolny należy przeprowadzić  do 16 grudnia 2022 r. 

- przesłuchania odbędą się we wtorek 10 stycznia 2023 r. w Miejskim Domu 

Kultury w Zabrzu, ul 3 Maja 91a.  

O godzinie przesłuchania organizatorzy poinformują opiekunów telefonicznie lub mailowo najpóźniej do 

05.01.2023 r. 

- skan zgłoszenia wraz z podpisaną przez Rodziców zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

(stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu) z dopiskiem Kolędowanie z Szekspirem 2022 należy 

przesłać mailowo na dres: 

konkurs@miedzynarodowaszkola.eu 

 

Termin składania zgłoszeń:  do 21 grudnia 2022 r.  

 

 

Jury i nagrody: 

1. Jury konkursu po wysłuchaniu wszystkich występów przyzna miejsca oraz ewentualne wyróżnienia  

w 3 kategoriach wiekowych: 

- przedszkola oraz klasy 1-4 

- klasy 5 – 8 

- szkoły ponadpodstawowe 

2. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród według własnego uznania. 

3. Za nagrody nie przysługują ekwiwalenty pieniężne. 

4. Organizatorzy konkursu ufundowali atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczestników konkursu: 

 

 6-miesięczne  e – kurs języka angielskiego dla Laureatów; 

 materiały do nauki języka angielskiego; 

 nagrody rzeczowe. 
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IV Edycja Regionalnego Konkursu Piosenek Bożonarodzeniowych w języku angielskim 

 

Kolędowanie z Szekspirem 

Christmas Songs and Carols 2022 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Nazwisko i imię uczestnika/uczestników zespołu 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

(wiek oraz klasa)…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Nazwa przedszkola/szkoły  

………………………………………....................................................................................................................................................................  

………………………………………....................................................................................................................................................................  

Adres..............................................................................................................................................................................................................  

tel. …………………………………........................e-mail……………………………………………..….………………………………………. 

 

Nazwisko i imię nauczyciela (opiekuna) .......................................................................................................................................  

tel. ................................................................ e-mail………………………………………………………………………………………………. 

 

REPERTUAR UCZESTNIKA  

Christmas song/carol  ..............................................................................................................................................................  

czas trwania wykonania...........................................................................................................................................................  

 

........................................................................                                                               …….……………...................................................... 
           (podpis opiekuna)                                                                                       (podpis dyrektora szkoły/placówki)  
 
                                                             
 
 
 

.......................................................................  
(miejscowość, data, pieczątka) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW  

Regionalny Konkurs Piosenek Bożonarodzeniowych w języku angielskim 

 

Kolędowanie z Szekspirem 

Christmas Songs and Carols 2022 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu International Primary 

School in Zabrze (w skrócie: MSP), ul. Niemcewicza 1, 41-800 Zabrze. Obowiązki Administratora wykonuje Organ Prowadzący/ 

Dyrektor Mariusz Drogokupiec, zam. ul. H. Jordana 49/3, 41-813 Zabrze, Administratorem można się kontaktować pisemnie za 

pomocą email: sekretariat@miedzynarodowaszkola.eu 

2. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, nauczyciela, wiek uczestnika, adres placówki, numer telefonu oraz 

wizerunek przetwarzane będą w celu udziału w „Regionalnym Konkursie Piosenek Bożonarodzeniowych w języku angielskim 

Kolędowanie z Szekspirem Christmas Songs and Carols 2022” na podstawie udzielonej zgody, którą  

w każdej chwili mogą Państwo odwołać;  

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu International Primary School in 

Zabrze, ul. Niemcewicza 1, 41-800 Zabrze. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;  

5. Formularze zgłoszeniowe będą przechowywane do zakończenia konkursu;  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem;  

7.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania  

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w konkursie. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla uczestników konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez administratora danych tj. Międzynarodową Szkołę Podstawową w Zabrzu International Primary School in Zabrze, il. Niemcewicza 1,  

41-800 Zabrze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), w celu: przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, wykonania obowiązków 

informacyjnych oraz bieżącej korespondencji, administracyjnym, archiwizacji. Oświadczam, iż w każdej chwili mam prawo do wycofania 

niniejszej zgody, a także prawo dostępu do treści swoich danych, poprawienia lub uzupełnienia swoich danych. Podaję dane osobowe 

dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Tak/         Nie/* 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) przez MSP, zgodnie  

z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Jednocześnie 

oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii    i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek, dokumentujących wszelkie formy 

zajęć oraz imprez organizowanych przez MSP, że rozpowszechnianie przez MSP wizerunku w formie fotografii i materiału filmowego może 

być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.  

Tak/   Nie/* 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

…………………………………………………………………..…………… 

(data i podpis uczestnika konkursu) 

 

 


